
4. septembra 2011 SCÉNICKÁ ŽATVA 2011 Festivalový denník č. 4

  1 «

Závodník
Vo včerajšom čísle festivalového denní-

ka sme uverejnili návod na výstavbu 
vlastného stanu, a práve v stane sa odo-
hrala posledná festivalová noc tohtoročnej 
Scénickej žatvy. Prebiehala v čase, keď už 
bolo rozhodnuté o tom, kto získal najvyššie 
ocenenie v slovenskom ochotníckom di-
vadle – Cenu za tvorivý čin roka. V závislos-
ti na tom, aký veľký stan si žnec postavil, 
či do akého sa dostavil – si možno niektorý 
z účastníkov SŽ nadránom, pred posled-
ným rozborovým seminárom, žalostne či 
radostne nôtil:     

Mám malý stan
mně na nohy táhne
snad ze všech stran
jen řekněte jak dostanu
své dlouhé nohy do stanu
až chladem třást se přestanu
já ze stanu nevstanu

Stan malý mám
a nohy tak dlouhé – ach kam je dám
tak se zmítám z rohu do rohu
a hledám vhodnou polohu
snad uznáte že nemohu
mít nohu v batohu

Ó prochladlý jsem na kvadrát
Takhle už se nedá spát
Když se vkrádá na má záda
Mráz, zima a chlad

V popoludňajších hodinách niektorým 
tieto pocity možno rozháňa vyhlásenie vý-
sledkov. Na 89. ročníku nezíska Cenu za 
tvorivý čin 17 súborov a 6 recitátorov alebo 
18 súborov a 5 recitátorov.

Ak niektorí zaryto trvajú na tom, že 
(by) mali získať túto cenu – a nepochybuj-
me, že takí sú – ale nezískali ju, môžeme 
ich prostredníctvom nášho denníka aspoň 
čiastočne upokojiť. Podarilo sa nám zistiť, 
že Cenu za tvorivý čin udeľuje napríklad aj 
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, 
Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenský 
syndikát novinárov, Nadácia Krajiny har-
mónie v Žiline, ktorá ju udeľuje pod ná-
zvom Cena Tracyho tigra, cenu za tvorivý 
čin roka možno získať aj v rámci známej 
Ceny Tatrabanky. Netreba preto nič vešať 
– ani sa, tobôž divadlo na klinec…

L e n a by sm e si pa m äta L i…

V piatok sa na pravé poludnie konalo 
pracovné stretnutie O rok deväťdesiat. 

Malo dve základné témy: archivovanie čin-
nosti ochotníckych súborov na Slovensku 
a príprava jubilejného 90. ročníka Scénic-
kej žatvy. Témy spolu úzko súvisia, pretože 
súčasťou sprievodného programu jubilejnej 
Žatvy by mala byť aj výstava s artefaktmi 
z činnosti ochotníkov. Uchovávanie bulle-
tinov, režijných kníh, fotografií, plagátov 
prípadne ďalších teatrálií nie je systema-
tické a koordinované. Leitmotívom besedy 
bol, tradične, nedostatok financií. V otáz-
ke archivácie neprebieha zatiaľ koordino-
vaná činnosť, hoci iniciatíva a záujem sú. 
Zástupcovia niektorých súborov, ktorí sa 
uchovávaniu materiálov venujú systema-

ticky, informovali o úskaliach tejto činnos-
ti a o situácii v ich obci či meste. Pán Šte-
fan Psotný z Nového Mesta nad Váhom sa 
na margo tejto práce vyjadril: „Ak do toho 
nedáte svoje srdce a svoj majetok, tak sa to 
nepodarí.“

Menší priestor diskutujúci venovali na-
sledujúcemu ročníku Žatvy. Moderátorka 
diskusie Alena Štefková pripomenula, že 
návrhy k sprievodnému programu je možné 
jej odovzdať na adresu NOC.

Veríme, že sa organizátorom Scénic-
kej žatvy podarí prekonať všetky „krá-
tenia rozpočtu“, „nedostatok finančných 
prostriedkov“, „finančnú krízu“, „nemáme“, 
„nedáme“ a pod., a 90. ročník súťaží sloven-
ských divadelných súborov sa uskutoční aj 
so spomienkovými bonusmi. Aby sme si pa-
mätali.  Lenka DZaDíková   

O rok deväťdesiat

Pokračovanie na str. 8
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» autor: J. Švarc ~ réžia: Miriam Pavelková ~ Divadlo Lano ~ Bratislava «

Šarkan

t vor i v ý ša r k a n rok a

Členky a člen divadelného súboru Lano 
si prostredníctvom Švarcovej hry klád-

li otázku, čo je to sloboda a či vôbec chceme 
a dokážeme byť slobodní. 

V Švarcovej hre šarkan už storočia ovlá-
da obec, v ktorej mu dobrovoľne obetúvajú 
dievčatá a považujú to za samozrejmosť. 
Časom sa z toho stala prestíž a obyvatelia 
našli v tejto tradícii aj kladné stránky. Po-
hľad divadla Lano je jasný – ak sa zlu nepo-
stavíme jasne na odpor, stávame sa jeho sú-
časťou. Šarkana v inscenácii tvoria všetci 
obyvatelia mesta, mesto je samo sebe šar-
kanom. Jediný, kto sa od nich odlišuje, je 
pocestný Lancelot – názorovo, kostýmovo 
i mierou pohybovej a rečovej štylizácie. Kým 

o b y v a t e l i a 
mesta majú 
nalíčené tvá-
re a sú odetí 
v modro-tyr-
k y s o v ý c h 
o d e v o c h , 
Lancelot má 
odev v natu-
rálnom štýle. 
Jeho rečový a pohybový prejav je v štylizá-
cii úspornejší.

Inscenácia má mierne mystické vyzne-
nie a je výrazne štylizovaná výtvarne ale 
aj herecky. Vo vysokej miere štylizácie vy-
stúpila do popredia rôznorodosť úrovne he-
reckých výkonov. Vynikla najmä Dominika 
Kováčová v role Mešťanostu – pohybovo, 

mimicky i úrovňou javiskovej reči.
Šarkan je symbiózou režijného vkladu 

Miriam Pavelkovej a hereckej disciplíny 
súboru. Vo výsledku je estetickou a kulti-
vovanou inscenáciou a svojím obsahom vy-
jadruje postoj k závažnej téme. Preto je pre 
mňa tvorivým šarkanom roka.

Lenka DzaDíková  

som di k tát or k a

Rozhovor s Miriam Pavelkovou, režisérkou 
inscenácie Šarkan 

ako ste pracovali s dramatickým textom 
pri príprave inscenácie a prečo si ho sú-
bor zvolil?

Výlučne s textom sme pracovali asi 
pol roka. Vzhľadom na to, že súbor tvoria 
takmer dospelí ľudia, rozhodla som sa, že 
budeme spoločne vyberať pasáže, ktoré 
v inscenácii nebudú, či už kvôli času alebo 
množstvu postáv. Potom sme začali dávať 
situácie do priestoru. Pohybové záležitosti 
v inscenácii vychádzajú z temperamentu 
účinkujúcich a z charakteru postavy. A do 
súboru som text priniesla ja, lebo ho po-
znám od pani Skořepovej ešte zo svojich 
študentských čias. Približne pred dvadsia-
timi rokmi sme sa ním zaoberali, ale k vý-
slednému tvaru sme sa nedopracovali. Pre-

to som sa teraz potešila, že ho mám s kým 
robiť. 

ktorá téma textu, zaujala herečky a her-
ca najviac?

Myslím že, téma manipulácie. Že si kaž-
dý musíme dať pozor na to, aby sme osta-
li slobodní sami v sebe. Manipulátorstvo 
je neustále okolo nás, napríklad vo vzťa-
hu môže byť jeden silnejší a druhý slabší. 
Nemanipulujú nás iba rozprávkové príše-
ry alebo štátna moc. Divákom sme chceli 
ukázať obrazy, vďaka ktorým si možno viac 
uvedomia, kedy vo vzťahu alebo v nejakom 
spoločenstve prichádza k ubližovaniu ale-
bo zneužívaniu.  Je to v podstate hra o slo-
bode. O tom, či ju dokážeme udržiavať a či 
ju vôbec chceme. 

ako je to so slobodou vo vašom súbore?
Ja som diktátorka. Teda som taká vtip-

ná diktátorka, lebo humorom sa snažím 

deti donútiť k tomu, aby skúšali a mohla 
vzniknúť inscenácia. Slobodu však v rám-
ci prípravy inscenácií máme, lebo neustále 
hľadáme a objavujeme. A taktiež vychádza-
me aj z nápadov hercov, nie som iba v po-
zícii režisérky, ktorá presne ukáže kadiaľ 
a kam pôjde herec.  –SAP–

Jevgenij Švarc (1896 – 1958) je pre nás 
známy ako autor knihy Odvážna školáč-

ka i autor mnohých scenárov pre divadlo, 
bábkové divadlo a film, no hlavne textu 
Šarkan. Rozprávková hra Šarkan z roku 
1944 sa všeobecne chápala ako ostrá sati-
ra namierená na fašistické Nemecko. Ako 
postupoval čas, satira sa rozšírila aj na 
stalinizmus, totalitu všeobecne, a keď bol 
v roku 1988 natočený film Zabiť draka, stal 
sa zo Švarca aj kritik brežnevovej éry.

No autor sám vkladá do diela návod, 
ako ho chápať, keď Lancelot na záver, po 
tom, ako zabil šarkana a v mestečku sa 
z toho nikto nepoučil, hovorí, že skutočné-
ho šarkana musí zabiť v každom obyvateľo-
vi mestečka osobitne.

Teda text, žiaľ, permanentne aktuálny 

aj u nás. Vnímam preto skutočnosť, že si Di-
vadlo Lano vybralo na inscenovanie práve 
tento text ako zaujímavý a podnetný dra-
maturgický čin.

Inscenátori zbavili predlohu väčšiny 
slov, javisko mobiliáru a vydali sa cestou 
pohybových kreácií. Inscenácia sa vyzna-
čuje vysokou mierou estetizácie a konania 
založeného na premyslenej dramaturgic-
ko-režijnej koncepcii. Vyzerá to pôsobivo 
a pôsobivé to 
poväčšine aj 
je. Zaujímavé 
by však bolo 
u v a ž o v a ť , 
kam by do-
spel natoľko 
zdatný insce-

načný kolektív, akým členovia Lana ne-
sporne sú, keby si zvolili cestu, pri ktorej 
by nemuseli veľa energie spotrebovať na to, 
aby odôvodnili javisko bez kulís atď.

Napriek tejto úvahe považujem inscená-
ciu za mimoriadne zaujímavú a podnetnú 
vo všetkých jej zložkách.

karoL HorvátH

máme hole v ruce!

kriticky proti násiliu

beseda na Februárke
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» autor: Molière ~ réžia: Petr Hašek ~ Geisslers Hofcomoedianten ~ Kuks ~ Česká republika «

Lakomec

moL i èr e v eč n e ž i v ý

České divadlo Geisslers Hofcomoedian-
ten sa predstavilo s vlastnou interpre-

táciou Lakomca. Ich prepis Molièra je radi-
kálny, predstavuje však text v novom svetle. 
V čierno-žltých kostýmoch hrali o novom 
Harpagonovi, ktorý je taký lakomý, že zma-
nipuluje krádež vlastných peňazí, aby do-
nútil svoje deti oženiť sa so starými a boha-
tými partnermi. Inscenátori zvolili veľmi 
precíznu štylizáciu, ktorá spočívala jednak 
v telesnom napätí, jednak v brechtovskom 
odcudzovaní. Počas predstavenia sa hereč-
ky striedali aj v úlohách „ozvučovateliek“. 
Dabovali zvuky, ktoré vychádzali z použí-
vania imaginárnych rekvizít. 

Inscenácia sa sústredí predovšetkým 
na vykreslenie charakterov a väzieb medzi 
nimi. Mimoriadne zaujala predstaviteľka 
Frosiny Vendula Štichová, ktorá prejavila 
komediálny talent spojený s citom pre mie-
ru, zmysel pre zveličenie a sebairóniu. Pre-
písaný text zasadili do obdobia 20. rokov 
20. storočia len formálne, v interpretácii 
sa to zásadnejšie neprejavilo. Umožnilo im 
to ale použiť techniku priam až filmového 

strihu. 
Rušivým elementom však boli piesne, 

keďže sa nie vždy darilo všetkým hercom 
zachytiť harmóniu, navyše zafarbenie ich 

hlasov bolo príliš rôznorodé. V každom 
prípade nám českí divadelníci predviedli 
kompaktný divadelný tvar so zaujímavou 
interpretáciou.  Dária F. Fehérová

aj m y mor a L i zu j em e

Rozhovor s Petrom Haškom, režisérom insce-
nácie Lakomec. 

Uchýlili ste sa k veľmi radikálnemu prepi-
su a interpretácii Molièra. Čo vás k tomu 
viedlo? 

Dôvod je prozaický. Pred rokmi som sa 
s touto koncepciou hlásil na DAMU a ne-
vzali ma, pretože tvrdili, že sa to takto 
nedá urobiť. A ja som si to chcel vyskúšať. 
Tiež som kedysi čítal Molièrove pamäti 
a on si prial, aby sme s jeho textami nará-
bali voľne. Aby neboli mŕtve. Rozhodli sme 
sa ich oživiť. Myslíme si, že nejde o príbeh, 
ale o vykreslenie charakterov. Snažili sme 
sa charaktery vykresliť tak, ako ich vidíme 
my. Optikou dnešného pohľadu.

Pracujete podobne aj s inými textami?
Vlastne áno. V podtitule máme nový 

barokový divadelný štýl. Naša dramaturgia 
sa zameriava na barok, snažíme sa hľadať 
staré texty, pretože vidíme paralelu medzi 
barokom a súčasnosťou.

napríklad?
O baroku sa tiež hovorilo, že je úpadko-

vé, tiež išlo o formu. Máme radi dokonalú 
formu, ktorá ide ruka v ruke s obsahom. To 
je trochu barokové. V baroku bol tiež silný 
morálny apel, takže aj my trochu moralizu-
jeme. 

nie je tento barokový princíp len výho-
vorkou, aby ste nemuseli riešiť autorské 
práva? 

Je to jedna z výhod, to je pravda. 

Čo budete robiť, keď sa vám minú texty?
To sa nestane. Tiež som si hovoril, že sa 

to vyčerpá, ale vždy na niečo prídeme. Nie 
vždy máme dramatické texty, stačí nám bá-
seň. U nás sa na toto obdobie zabúda, lebo 
to bolo obdobie temna, nedarilo sa českej 
kultúre. Nie je to pravda. Nedarilo sa mož-
no českému jazyku, ale divadlo a umenie 
všeobecne bolo vtedy veľmi podporované 
a obzvlášť v Čechách sa mu darilo. 

Sme na amatérskom festivale, nakoľko je 
váš súbor profesionálny a nakoľko ama-
térsky? 

Táto debata prebieha aj v Čechách, pre-
tože sme niekde na pomedzí. Veľa z nás sa 
zaoberá divadlom aj mimo, ale podmienky, 
v akých tieto inscenácie robíme, v tomto 
divadle, bez nároku na honorár, vo voľnom 
čase, nás zaraďuje medzi amatérske diva-
dlá. 

Čo definuje amatérske alebo ochotnícke 
divadlo v Čechách?

O tom prebieha veľká debata, ale mys-
lím si, že za akým cieľom tá inscenácia 
vzniká. 

Takže hráte bez honoráru?
Podľa možnosti si honorár pýtame. Te-

raz pribúda štácií, hráme viac, takže ak sa 
dá, pýtame aj honorár. 

Máte v pláne sa oficiálne profesionalizo-
vať? venovať sa na plný úväzok divadlu?

To je taký náš sen. 

a čo robíte, keď nie ste vo vašom súbore? 
Venujem sa divadelnej réžii a píšem 

scenáre pre televíziu.

Ste bežný súčasný divadelník, ktorý píše 
seriály?

Seriály nepíšem, ale krátke dokumenty. 
Nie som na to úplne hrdý, radšej robím di-
vadlo. Ale je to živobytie.   –DaF–

kriticky proti násiliu

beseda na Februárke
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NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM V BRATISLAVE

A

MESTO MARTIN

Protokol
o udelení ceny za tvorivý čin roka na 89. ročníku súťaží

slovenských divadelných súborov
Scénická žatva 2011

organizátori na návrh odbornej poroty udeľujú

CENU ZA TVORIVÝ ČIN ROKA

Divadlu „A“ a Shanti, Prievidza
za inscenáciu

CHLPATÝ SLUHA PÁNA FARÁRA

odborná porota:
PhDr. Elena Knopová, PhD. (predsedníčka)

Mgr. art. Miklós Forgács 
Mgr. Karol Horváth

Mgr. Peter Janků, PhD.
prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

V Martine 4. septembra 2011
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Hodnotenie Scénickej žatvy 2011
Scénická žatva je súťažná prehliadka tvorby 

amatérskych divadelných súborov na 
Slovensku. To, čo sme tohto roku mohli 

počas jej trvania vidieť, by malo patriť k tomu 
najlepšiemu a najreprezentatívnejšiemu, čo 
sa počas sezóny na amatérskej divadelnej 
pôde urodilo. A urodilo sa toho pomerne dosť 
– pestré témy, rôznorodé inscenačné prístupy, 
divadelné druhy, žánre a ako to už pri takýchto 
prehliadkach býva, aj rôznorodá kvalita. Možno 
je to aj dôsledkom toho, že u nás máme pomerne 
bohatú tradíciu ochotníckeho divadla, na ktorej 
sa dá stavať, no ktorá zároveň zaväzuje a je s čím 
porovnávať. 
Veď Scénická žatva vstúpila tohto roku do svojho 
89. ročníka. Z pohľadu domáceho divadelného 
vývoja je to úctyhodný vek, no v rámci svetového 
divadelného kontextu menší krôčik k dospelosti. 
Presne takéto črty vykazuje tohtoročná úroveň 
slovenskej amatérskej divadelnej tvorby.  Na 
jednej strane čerpá (miestami poučene, nie však 
špekulatívne) z toho najlepšieho a overeného 
z minulosti, na druhej strane akoby sa nedokázala 
posunúť do ďalšej veľmi dôležitej etapy 
dozrievania.
Počas piatich dní sme videli tvorbu detských 
divadelných súborov, detských recitačných 
kolektívov, vystúpenia recitátorov, domácu 
i zahraničnú tvorbu divadla hraného pre 
dospelého diváka. Zahraniční tvorcovia 
z Rakúska, súbory z Českej republiky a Srbska boli 
opäť vítaným spestrením programu, čo je však 
oveľa dôležitejšie priniesli nové témy a inšpirácie, 
ako sa dá robiť kvalitná inscenácia. Bohužiaľ, 
treba podotknúť, že miestami to bola hodená 
rukavica pre našich domácich tvorcov.
Medzi najčastejšie reflektované témy inscenácií 
zaradených do súťažného programu patrili témy 
priateľstva, rodiny, generačných spojív, tolerancie, 
slobody, pravdy, zodpovednosti za svoje činy, 
ale aj neschopnosti zaujať zodpovedný postoj 
voči nevyhovujúcej realite či téma manipulácie. 
Obzvlášť detskí divadelníci sa veľmi zrelo stavajú 
k témam, ktoré ich oslovujú a ich pozornosť 
býva upriamená na humanistické posolstvo. 
Je evidentné, že mladým divadelníkom sa ich 
pedagógovia a vedúci súborov systematicky venujú 
bez zámernej projekcie svojich osobných ambícií 
do tvorby detí. Tvorba divadla pre dospelých sa 
niesla skôr v znamení relativizácie hodnôt a tak 
trochu strateného ľudského indivídua v panoptiku 
sveta.
Z hľadiska žánru a formy zaznamenávame skôr 
príklon ku komediálnejším rovinám, groteske 
a karikatúre. Mali sme možnosť vidieť činohru, 

pohybové divadlo, tieňové divadlo aj bábkové 
divadlo. Prevláda nedramatický pôdorys, 
príklon k rozprávačským (epickým) naračným 
štruktúram, k epizodickosti, k hľadaniu vtipných 
point, ktoré podliehajú princípu reťazenia.
Ako najväčší nedostatok sa ukazuje byť 
dramaturgia, a to konkrétne práca dramaturgov 
ako tvorivá a koncepčná činnosť s textom 
a jeho javiskovými možnosťami. Absencia 
takejto činnosti má za následok to, že u väčšiny 
inscenácií sa uprednostňuje forma pred obsahom, 
čím sa ale vnútorné významy a sémantické 
roviny dramatických predlôh potláčajú do 
úzadia a prevládne síce esteticky pútavý, ale 
čo do poetiky a osobnej výpovede vyprázdnený 
umelecký tvar. Inscenátori sa nechávajú uniesť 
hudbou či výtvarným znakom bez toho, aby 
ich prispôsobili pôdorysu inscenácie, ktorá je 
syntetickým dramatickým dielom.
Taktiež sa prekvapivo objavujú čím ďalej, tým viac 
komerčné aspekty tvorby, ktoré v minulosti neboli 
zvykom pri amatérskych súboroch. 
Porota obzvlášť ocenila dlhodobo dobrú úroveň 
tvorby detských súborov, ktorá nadväzuje  
na vysokú úroveň tejto tvorby v minulosti. 
Rovnako to možno povedať o tvorbe recitátorov, 
ktorí nepretržite udržiavajú vysoký štandard 
interpretácie poézie i prózy. Nadviazali na tradíciu 
kvalitného slovenského prednesu, ktorá zaväzuje, 
no zároveň neustále hľadajú nové interpretačné 
prístupy. 
Stretli sme sa aj s príjemnými prekvapeniami 
v oblasti objavenia menej známeho textu a s jeho 
dramatizáciou, s nápaditou a premyslenou 
réžiou, ktorá dala vyznieť ansámblovému 
hereckému prístupu so zmyslom pre vtipnú pointu 
a v neposlednom rade s objavením a nastolením 
nadčasovej témy putovania človeka za niečím, čo 
mal možno dávno na dosah, ale nedokáže si to 
v bizarnosti tohto sveta a seba samého všimnúť.  
Tieto atribúty priniesla na javisko inscenácia 
Chlpatý sluha pána farára v podaní Divadla „A“ 
a Divadla Shanti z Prievidze.  
Hoci z celkového pohľadu na tohtoročnú sezónu 
prichádza zistenie, že slovenská amatérska 
divadelná tvorba za ostatné 3 roky nepriniesla 
nič prekvapivé, tematicky naliehavé ani formálne 
prevratne originálne, neostáva už v zajatí 
prvotných nedomyslených ambícií a bezradnej 
stagnácie predostieranej divákovi ako falošný 
vtipný „pokrm“.  Scénická žatva bude oslavovať 
o rok okrúhle 90. výročie. Dúfam, že inscenácie, 
ktoré budeme môcť počas nej vidieť budú hodné 
tejto tradície.

elena knopová 
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Sneh sa smial, až padal

sn eh sa sm i a L , a ž pL a k a L

Divadlo Commedia Poprad má svoju 
poetiku. Svoj zvláštny, na jednej stra-

ne jednoduchý humor, ktorý je výsledkom 
okamžitých hereckých nápadov, na druhej 
strane sa vždy usiluje priniesť aj myšlien-
ku, posolstvo. Inscenácia Smiech sa smial, 
až padal je poskladaná z rôznych anekdot, 
ktoré raz súvisia, inokedy nie, s hlavnou té-
mou – tajomstvom. Podstatu tajomstva nám 
však nikdy neodhalia. Niektoré anekdoty 
sú naozaj len preto, aby rozosmiali publi-
kum. Inscenácia je veselým rozprávaním, 
trochu absurdným. Túto kombináciu dopĺ-

ňa aj výtvarná stránka, ktorá kombinuje 
náznakový nábytok v krčme a maľovaných 
kartónových vlkov. 

Paradoxne, to najzaujímavejšie sa odo-
hráva za scénou. Odtiaľ prichádza „mystifi-
kácia“ a napätie. Diváci sa veselo zabávajú 
na tom, čo sa odohráva 
pred nimi. Otázkou je, 
či tento smiech nepra-
mení z vysokých oča-
kávaní, ktoré majú od 
Divadla Commedia. In-
scenácia je totiž založe-
ná na slovnom humore, 
divadelných situácií je 

už pomenej. Celok pôsobí ako síce zábavná, 
ale predsa len televízna estráda. Posolstvo, 
ktoré sa snažili na záver nasilu napasovať, 
je umelé a nezrozumiteľné. 

Dária F. FeHérová

v i em e sa pek n e posek ať

Rozhovor s Michalom Novákom, hercom diva-
dla Commedia.

Znamenie zverokruhu Lev vládne poprad-
skej Commedii. Do tejto konštelácie sa 
pred rokom vrátila veronika Žoldáková, 
ktorá obohatila súbor o nové znamenie. 
kto s kým sa na vašich skúškach najviac 
háda a aký podiel v hádkach má veroni-
ka?

Hádame sa vždy, pretože každý z nás 
má absolútne iný pohľad na divadlo. Vďaka 
ich prieniku, vďaka tomu, že každý použije 
niektoré zo svojich obľúbených vecí, vytvá-
rame napríklad takéto inscenácie. Právo 
veta má Vlado Benko, lebo on sa podpisuje 
ako režisér. Veronika sa tohto roku zžíva 
s našim crazy kolektívom. Občas sa na nás 
určite pozerá ako puk a nerozumie tomu, 
čo sa deje na javisku. Vieme byť totiž veľmi 
komunikatívni, napríklad aj na tému výšky 

hory, ktorá je v krčme 
v tejto inscenácii. Keď-
že sme detailisti, vieme 
sa pekne posekať aj na 
takej výške. 

každý rok sa váš súbor prebojuje na Scé-
nickú žatvu. na čo sa do Martina najviac 
tešíte? 

Už pri tvorbe je našou ambíciou prejsť 
všetkými kolami prehliadok a byť v Mar-
tine. Myslím, že by to mal byť bežný cieľ 
pre všetky vrcholné ochotnícke súbory. Do 
Martina sa tešíme vždy a najmä kvôli tomu, 
že je tu divák neuveriteľne vyspelý. Je slasť 
hrať pre neho. Okrem toho je však aj veľmi 
kritický.

ako prijímate kritiku? Upravujete inscená-
cie po vypočutí rozborových seminárov?  

S niektorými názormi súhlasíme, lebo 
nás kritizujú ľudia, ktorí majú dlhoročné 
skúsenosti s divadlom. Kritika by mala byť 

pre ochotníka hlavne školou. Nesúhlasíme 
s ňou však vždy, lebo aj my robíme divadlo 
roky. Vieme, ako ho chceme robiť, a preto 
ho tak aj robíme. Ak sa niekomu nepáči ur-
čitý princíp nášho divadla, tak je to už jeho 
problém. V prípade, že nám vyčíta nejaké 
divadelné nedostatky, ktoré nedostatkami 
skutočne sú, musíme súhlasiť. Po rozbo-
roch inscenácie upravujeme iba málokedy, 
lebo väčšinou danú inscenáciu hrávame 
už trištvrte roka, bolo by to teda ťažké. 
Ak máme pocit, že inscenácia niekde padá 
iným spôsobom, ako by sme chceli, vtedy 
upravujeme. Úpravy však neprichádzajú 
iba kvôli rozboru, všetko robíme kvôli na-
šim pocitom. Nie sme veľmi ovplyvniteľní 
vecami, ktoré nám hovoria ľudia, lebo svoj-
ho režiséra už máme.  –SaP–

z bohom pá n r a dičkov  
a L ebo v i taj dr išľ a k!

Keď som sa dozvedel, že popradská Com-
media študuje Radičkova, povedal som 

si – to je ono. Poetika Benkových hercov, 
zmysel pre vtip, prostoduchosť výraziva 
– to všetko by na osobitého a mimoriadne 
zaujímavého bulharského autora malo sta-
čiť. Tá hra sa v origináli vola Január a názov 
Sneh sa smial, až padal mu pred rokmi dali 
na bratislavskej Novej scéne. Názov pekný, 
ale lacný a zvádzajúci. Popradčanov privie-
dol k tomu, že radikálne opustili poetiku 
autora, veru aj blízku magickému realiz-
mu. Namiesto stretnutia prostých dedinča-
nov stretávajúcich sa so záhadami prírody, 
jej silami, na ktoré sú ľudské sily prikrát-
ke a ťažko sa chápu, na popradské javisko 
vtrhla pokleslá zábava. Hru prepísali, pre-

škrtali, podopisovali, 
aby čo najkratšou ces-
tou dospeli k srande. 
Namiesto dedinských 
mudrákov so zvláštnou 
filozofiou života poslali 
na javisko hlupákov.

Ešte predtým, ako 
som videl popradskú 
inscenáciu, som si po-
myslel, že je škoda, že 
nemajú k dispozícii 
viacero hercov – mohli 
by si trúfnúť aj na  inú, 
skvelú Radičkovovu hru 
Pokus o lietanie. Teraz 
som tento povzdych ra-
dikálne zavrhol.

vLaDimír ŠteFko

máme hole v ruce!

kriticky proti násiliu

beseda na Februárke
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Krvavé koleno

h u r á, bá bk y!

České ochotnícke bábkové divadlo, na 
rozdiel od slovenského, žije. Dôkazom 

je aj vystúpenie divadla Tate Iyumni. Pred-
stavenie Krvavé koleno bolo mimoriadne 
osviežujúce.

Scénu tvoril malý panelák a maringot-

ka. Počas predstavenia cez javisko prešlo 
aj zmenšené nákladné auto sťahovacej 
služby. Jednotlivé poschodia paneláku sa 
dali otvoriť a v nich sa odohrávali výstupy 
v interiéri. Súčasťou scény boli aj prepra-
cované detaily – satelit, obrazy na stenách, 
pouličná lampa. Autorom výpravy a bábok 
aj scenára je podľa bulletinu celý súbor. Po-

chvala teda musí byť kolektívna. Scenár a 
dialógy sú výborné, rovnako ako výtvarná 
stránka inscenácie. 

České ochotnícke bábkové divadlo, na 
rozdiel od slovenského, žije. A to je závide-
niahodné!  Lenka DZaDíková

počas bú r k y

Divadlo VHV zo Starej Pazovy ukonči-
lo Scénickú žatvu inscenáciou menej 

známej Čechovovej jednoaktovky Krčma 
na hlavnej hradskej. Ide o modelovú hru, 
ktorá skúma vzťahy v uzavretom priestore. 
Tajomstvo – žena z minulosti – zasahuje do 
deja až ibsenovským spôsobom.  Komunita 
(defilé sociálnych indivíduí) je nútená kvô-
li pretrvávajúcej búrke existovať v jednom 

priestore. Preto je cesta von z problému ne-
možná. Všetko sa musí vyriešiť na mieste. 
Až potom vyjde slnko. 

Inscenáciu charakterizuje expresívne 
herectvo v spojení s realistickou réžiou. Ro-
mantizujúce gestá  pôsobia predsa len tro-
chu staromódne. To sa naplno prejaví v zá-
vere, ktorý vyústi do absolútneho pátosu. 

Predstavenie sprevádzal zvuk dažďa 
a ďalšie detailné prvky – v kostýmovaní 
i herectve smerujú až k filmovej presnos-

ti. Vynikali dobre vystavané mizanscény, 
pointované situácie a premyslené herecké 
konanie všetkých javiskových postáv. Her-
ci žili svoje postavy a reagovali na akcie 
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v cen-
tre diania. 

Vo výsledku ide o tradičnú, kultivovanú 
inscenáciu. Režisérovi sa však nepodarilo 
udržať mieru a jeho interpretácia skĺzla do 
patetickosti a vzdialila sa Čechovovi.
Lenka DzaDíková, Dária F. FeHérová

v dom e a v pr áčov n i

Rozhovor s Vladimírom Veselým, Pavlom 
Richtom, Jakubom Veverkom

váš súbor tvoria predovšetkým chlapi. 
Prečo?

Dievčatá totiž nechcú toľko hrať. Máme 
ženy, ktoré nehrajú divadlo, ale ho vyrába-
jú. Ženy sú v skupine, ktorá sa vyšantí pri 
výrobe scény, bábok a potom už na javisku 
nechce byť. To, že sme hlavne mužská spo-
ločnosť nebol cieľ, ale náhoda. Samozrejme 

dámy v našej spoločnosti sú, ale až po pred-
staveniach. 

ako dlho trvala príprava krvavého kolena?
Približne rok a pol sme mali predstavu 

o príbehu, ktorý sa bude odohrávať v dome 
a v práčovni. Ďalší polrok sme s kamará-
tom, ktorý tu momentálne nie je, pripravo-
vali základný námet a scenár. Celú inscená-
ciu sme domýšľali a súčasne ju nacvičovali 
približne do konca marca a nakoniec sme 
zažili hrozný pocit, lebo do premiéry sme 
mali strašne málo času. Po prvej komplet-

nej skúške sme už o štvrtej ráno, ešte s čer-
stvo natretou scénou, vyrážali hrať. 

v krvavom kolene mali diváci možnosť 
uvidieť najladnejší a najprecíznejší javis-
kový pohyb mačky. ako prebiehalo zosob-
nenie s touto postavou?

J. V.: Prišlo to postupným hraním sa 
s mačkou na skúškach. V závere som sa 
s ňou stotožnil úplne na maximum a teraz 
si ju absolútne si ju vychutnávam.

     –SaP–

Ďa L ší proF esioná L z ačí na L 
a ko ocho t n í k

Rozhovor s režisérom Miroslavom Benkom

v bulletine uvádzate, že Čechov zabíjal 
každú nádej. ako je to s vašimi nádejami 
v divadle?

V divadle mám veľké nádeje. Veľmi 
v neho verím, lebo na rozdiel od života, 
vždy končí dobrom. Režisér a umelci väčši-
nou pracujú na tom, aby myšlienku poveda-
li pekným spôsobom, aby bolo vidieť aspoň 

kúsok svetla, čo v živote nie je pravidlom. 

aké sú vaše divadelné zážitky s ochotník-
mi?

V tomto divadle som začínal a fungujem 
v ňom už vyše dvadsať rokov. Stihli sme 
hrať v Teheráne, Iráne, Káhire, Nórsku, 
Fínsku, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, 
Česku a už ani neviem, takto narýchlo, kde 
všade. Snažíme sa svoju slovenčinu a kul-
túru pestovať a prezentovať celému svetu. 

Pamätáte si, v ktorých inscenáciách ste 

účinkovali ešte ako ochotník?
Na toto obdobie mám najkrajšie spo-

mienky, aj keď som ako amatér pracoval iba 
dva alebo tri roky. Hral som napríklad v Py-
tačkách od Čechova alebo v Sne noci sväto-
jánskej. Samozrejme, bolo tých inscenácií 
viacero, ale  musel by som dlhšie premýš-
ľať. Napriek tomu, že som profesionál, vždy 
keď mám čas, snažím sa pomáhať tomuto 
súboru. Rád sa do neho vraciam a v podsta-
te pri týchto ľuďoch oddychujem. 

–SaP–

kriticky proti násiliu

kriticky proti násiliu

beseda na Februárke

beseda na Februárke

» autor: A. P. Čechov ~ réžia: Miroslav Benka ~ Divadlo VHV ~ Stará Pazova ~ Srbsko «

Krčma na hlavnej hradskej
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Medaily  
D. G. Licharda

V súlade s platnými 
ustanoveniami oceňovania 

najvýznamnejších tvorivých 
aktivít v oblasti osvety 
a miestnej kultúry Ján 

Tazberík, generálny riaditeľ 
Národného osvetového centra 

udelil: 

Medailu  
Daniela Gabriela Licharda:

Prof. Mgr. art.  
Ľuboslavovi MAJEROVI 

pri príležitosti životného 
jubilea 60 rokov za 
mimoriadny prínos 

v neprofesionálnom divadle 
doma i v zahraničí.

Gabrielovi OBERNAUEROVI 

pri príležitosti životného 
jubilea 60 rokov za dlhoročné, 

mimoriadne umelecké 
a organizačné pôsobenie 
v Divadelnom súbore Jána 

Chalupku v Brezne. 

 DIVADELNÉMU  SÚBORU 
pri Obecnom úrade a 

Miestnom spolku Matice 
slovenskej v Belej-Duliciach 
pri príležitosti 90. výročia 

založenia za výrazný podiel na 
rozvoji kultúrno-osvetových 

a umeleckých aktivít 
v miestnych a regionálnych 

podmienkach.

DIVADELNÉMU  SÚBORU 
Jozefa Gregora Tajovského 

v Jaklovciach pri príležitosti 
90. výročia založenia za 
výrazný podiel na rozvoji 
dramatického umenia a 

reprezentáciu Dolného Spiša.

sn eh sa sm i a L , a ž pa da L – 
di va dL o com m edi a, popr a d

Vladimír Štefko: 
Keď hovorím transformovali, myslím •	
to celkom vážne.
V texte sa síce nepije pliska, ale inak •	
sa dá piť.

Miklós Forgács: 
Päť minút pred koncom sa zastavíte •	
a poviete – pozor, tu bude posolstvo.
Exotické na n-tú už nemalo šancu.•	

Peter Janků: 
Nedá sa text prešťať samými najlepší-•	
mi… samozrejme.
Milujem vás divadelne.•	

Vladimír Štefko: (o dramaturgii). 
To je zvláštne, je neviditeľná, ale chýba.•	

Vlado Benko: 
Veľmi pekne ďakujem. V úvodzovkách.•	

Vladimír Štefko: 
Rado sa stalo. V úvodzovkách.•	

L a kom ec – GeissL ers 
hoFcomoedi a n t e n, ku ks

Petr Hašek: 
Tohle je asi naše nejplochejší inscena-•	
ce, ale bylo to těžké zkoušení.

ša r k a n – L a no, br at isL ava

Peter Janků: 
Rozdelím text do situácií – to je veľmi dobré.•	
Netreba ísť do Ikey kúpiť vedrá.•	

k rvav É koL e no – di va dL o tat e 
i y u m n i, pr a h a

Miklós Forgács: 
Ten „gór“, ako sa hovorí v hororových •	
kruhoch.
Keď vidím u Lyncha divne nasvietený •	
radiátor, desí ma to, lebo neviem, čo 
bude nasledovať.
Legendárium, čo skrývajú naše skrine.•	
Získali ste ma ako detského diváka.•	
Mohol by som chváliť vaše predstave-•	
nie ešte veľmi dlho.

Elena Knopová: 
Aby som to uviedla na pravú mieru: •	
Miklós je veľkým milovníkom hororov 
a zombie filmov. O ničom inom nám 
celý týždeň pri obede nerozprával.

Peter Janků: 
Mňa by iba zaujímalo, čo je za tými •	
dverami.

Vladimír Štefko: 
To by sa muselo hrať po 22. hodine.•	
Čiste teoreticky by sme sa mohli •	
sporiť, či je to horor. Je to antihoror 
s prvkami hororu.   –MrD–

tráva 
v raňajkách

opravy 
a ospravedl-
nenia

Autorka recenzie na inscenáciu 
Zabitá sestra súboru Slúchadlo sa 
ospravedlňuje za dezinformáciu vo 

veci ovocinárstva. V článku uviedla, 
že v rozprávke sestry zbierali maliny. 

V skutočnosti však zbierali jahody. 
Autorka sa ospravedlňuje a ďakuje za 

zhovievavosť.
–LDZ–

Grafik festivalového denníka Tüske 
Sámuel sa čo najhlbšie ospravedlňuje 

porotcovi Mikulášovi Hoblinovi za 
skomolenie mena v predošlom čísle na 

strane 1. Správne je alebo „Mikuláš 
Hoblina“ alebo „Miklós Forgács“, nikdy 
však „Mikuláš Forgács“ alebo „Miklós 
Hoblina“. Grafik sľubuje, že už to má 

poznačené – v súlade s inštrukciami – 
za sluchovodmi.

–Trn–

Tešíme sa na vás pri ďalších tvorivých 
činoch, ktoré uvidíme na 90. výročí Scé-
nickej žatvy, na ktorej môže byť už všetko 
inak, preto snívajme s nami:

Mám malý stan
mně na nohy táhne
snad ze všech stran
A tak snívám často o chatě
kde spal bych jako ve vatě
Kde neničí tě jehličí
A kam mi vítr nefičí

miroSLav DacHo

Závodník 
(pokračovanie 
zo str. 1) 

Malina             ~             Jahoda

S


